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A jeliilögyülés&kröl jelentjük 

Sok közérdekű felszólalás 
Szerdán Szegeden ülést tartott a Haza-

fias Népfront Csongrád megyei bizottsá-
gának elnöksége. Nagy István megyei el-
nök megnyitója után Molnár Sándor, me-
gyei mb.-titkár tájékoztatta az elnökséget 
az április 25-i országgyűlési képviselői és 
tanácstagi választások előkészítő munkái-
ról. A választások előkészítésében me-
gyénkben mintegy 12 ezernyi állampolgár 
aktivan vesz részt, döntően a nepfrontbi-
zottságok tagjaként, aktivistájaként. Me-
gyénk mind a 16 országgyűlési választóke-
rületében — 21 jelölőgyülésen — megtör-
tént a képviselőjelölés. Az elnökség a 
jegyzőkönyvek alapján elfogadta a képvi-
selőjelöltek névjegyzékét és továbbítja a 

Hazafias Népfront Országos Tanácsa el-
nökségének. 

Pozitívnak értékelte a népfrontelnökség, 
hogy a képviselői jelölögyúlesekben meg-
jelent mintegy 11 ezernyi választópolgár-
ból 150-en felszólaltak, s egyrészük köz-
érdekű javaslatot terjesztett elő. A helyi 
tanácsi választókerületek 80 százalékában 
is megtörtént már a tanácstag-jelölés, s a 
megtartott 1943 jelölőgyűlésen több mint 
58 ezer választópolgár vett részt. A me-
gyei elnökség fontosnak tartja, hogy a 
még ezután megrendezésre kerülő jelölő-
gyűlések előkészítésére nagyobb figyelmet 
fordítsanak a helyi népfrontszervek, hogy 
azokon az adott körzet választópolgárai 
közül minél többen vegyenek részt. 

Kollégisták, maguk közül 
t 

Hosszú percekkel azután, 
hogy a Semmelweis kollégi-
umban két és fél száz egye-
temista jobb keze egyszer-
re lendült a magasba, s je-
lölte Török Juditot a válasz-
tási listáira — még sokáig 
zajos maradt az ebédlő-
csarnok. Ekkorra oldódott 
meg igazén a medikusok 
nyelve, az ünnepi légkörben 
valahogy még nincsenek ott-
hon, pedig a szó legszoro-
sabb értelmében egymás 
közöitt voltak. Persze, nincs 
ezen semmi csodálnivaló: 
először vettek részt jelölő-
gyűlésen. A diákszállók la-
kói külön körzetet kaptak, 
maguk közül választhatták 
tanácstagj előlijüket. 

Mondom, maga a gyűlés 
nem hozott különösebb iz-
galmat. A terem roskadásig 
betelt, öt felszólaló legfel-
jebb a fokozó jelzők mérté-
kében különbözve dicsérte 
Török Jutkát : kitűnő tanuló, 
népköztársasági ösztöndíjas, 
az anatómiai intézetben 
demonstrátor, az orvoskari 
KISZ végrehajtó bizottságá-
ban éveken át igyekezett 

orvosolni a fizikai dolgozók 
gyerekeinek problémáit, a 
szociális segélyek elosztásá-
nál rendre pálcát tört mel-
lettük, amiért a vékony-
pénzű medikusok külön is 
becsülik; nyelveket tanul, je-
lenleg a negyedévesek KISZ-
titkéraként úgy szorít időt 
társadalmi munkára, hogy 
könyvek mellől kel és oda 
ül vissza. Papp Magdolna, 
aki már a Tömörkény gim-
náziumból isimerte, hozzá-
tette: jó választás lesz, hi-
szen Jutka mindig szívesen 
áldozta idejét a közösség-
nek. Dr. Baksa László ad-
junktus pedig azért is örült 
a jelölésnek, mert benne a 
fiatalok és a nök növekvő 
szerepének megnyilvánulását 
látja. Egyszóval úgy került 
Török Jutka neve a jelölő-
gyűlésre, mint a világ leg-
természetesebb dolga. 

Amikor dr. Kedvessy 
György egyetemi tanár, a 
gyógyszerészkar dékánja, a 
városi nepfrontbizottság el-
nöke bezárta a gyűlést, a 
diáktársak őszinte gratulá-
cióival felszakadt a hivata-

los formarend, valósággal 
lerohanták a meghatott je-
löltet Kezdték sejteni, mit 
is jelenthet közel 800 kollé-
gistának, ha a városi ta-
nácsban hallatja szavát. 

— Nem először választok, 
de először jelölnek — ma-
gyarázta mosolyogva Török 
Jutka. — Tudom, nekünk 
medikusoknak nem elég 
kérni a várostól, adni is 
kell. A körzeti rendelők, 
körházak nehéz munkájában 
még kihasználatlan az or-
vostanhallgatók energiája, 
pedig a szakmáért, a hiva-
tásért mindig készek áldo-
zatra. Ha megválasztanak, 
nem állok majd tanácsta-
lanul diáktársaim problé-
máival. Igaz, jómagam sze-
gedi vagyok, szüleim két-
kezi munkások, tizenketted 
magunkkal egy házban la-
kunk testvéreim családjai-
val, s tudom, hány kollegám 
jár hasonló cipőben. Szó-
val lesz társadalmi munka, 
csak győzzem energiával. 
Szeretném, ha nem csalód-
nának bennem. 

N. I. 

Csaba, Gábor, Szundi 

99 Csak" azt kérték... 
Kiszólította a tavasz a ha- bármikor előállhat a kíván-

tarba a dóciak egyik tanács- ságaval. 
Most, a jelölőgyülésen . .. 

semmi különöset nem kér-

— Van azért bőven. Az a 
mi gondunk, hogy kicsike 
kis község a miénk, sokszor 

mondanunk valamit, 
tek tőle Csak azt hoev vi- m i r e f ö l í e b b meghallják. | 

L ® Elibenk állnak a nagyobb 
községek, mi pedig várunk, 
és figyeljük, hányan költöz-
nek el a falunkból. 

— És mit tehet ebben a 

tagjelöltjét, Dörmő Istvánnét 
is. Az egykori tó napos part-
jára ülteti együtt a többi 
asszonnyal, csak úgy gyalog- ^ í i e ^ g o n d j á T 17 emberek 
m e r t j é n T nem i « r £ t a Panaszainak és segítse előre-
ment gep meg nem jarhat a J é . f j tanyabeliek 
szántáson, az ido viszont sur- V

P
 k é r n e k a f a l u b e . 

geti a vetest. l i e k v íZművet és több jár-
Volt már egyszer tanacs- d á t Három kifolyója van t a n a c s t d g 

tag, lánykorában, közvetle- c s u p á n a községnek. Jó vizet — H a sokszor kell monda-
nül a tanácsok megalakulása a d rnind, de a mostani igény valamit, akkor az a dolga, 
után. Akkor kezdték éppen legalább'a konyháig szeretné hogy mondja sokszor . . . 
községnek nevezni Dócot. minden házban elvezetni a ^ M K a a B B B 
Azt mondja, nem adott sok vizet. Az utcáról való kan-
munkát ez a funkció, tőle názás helvett a kényelme-
nem sokat kertek a válasz- s e b b megoldást keresik. Na-
tói, talán éppel túl fiatalnak gy 0 n a lelkére kötötték, ezt 
gondolták, vagy maga a falu j a r j a k i , ha csak lehet, de 
volt fiatal ahhoz, hogy ker- ^ könnyű feladatnak lát-
nivalói legyenek. Most sza- s z i k . A z egész falu ezt akar-
mit rá, ha megvalasztjak, ja_ a vezetők is, meglesz te-
többen fordulnak hozza, hát mindenképpen. 
Miért? Azért, mert együtt 
dolgozik a falu népével, köz- — Akkor gondja sincs egy 
yetlen a kapcsolat, bárki jelöltnek? 

Egyikük Csaba, másikuk 
Gábor, a harmadikuk meg 
Szundi l e t t . . . 

Ennél nagyobb kedvessé-
get, házigazdai szíveslátást 
aztán nehéz lenne elképzel-
ni! Merthogy Csabát igazá-
ból Phan Van Hiennek, Gá-
bort Bui Tat Boanak, Szun-
dit pedig Hoang Si Chihnek 
hívják. 

Igen, Csaba is, Gábor is, 
Szundi is vietnami f iú; 
szénfekete hajú, ferde vágá-
sú szemével folyton mosoly-
gó szegedi egyetemista. 

— Csaba, magát miért ne-
vezték el Csabának? 

Csaba, vagyis, ahogy az 
j előbb írtuk, Phan Van Hien 
I szénfekete haja a nevetéstől 
I megrezzen, s ferde vágású 
| szeme is erősebben parázslik 
a nevetéstől. 

— Nem tudom — mond-
ja —, egyszercsak Csaba let-
tem. Rámmondták rámfog-
tak. és én nagyon szívesen 
vállaltam. Talán azért is, 
mert szépzenéjú, régi ma-
gyar név. 

így mondták rá Gáborra 
is, hogy Gábor, Szundira is, 
hogy Szundi, meg a többi 
nagyon messziről jött gye-
rekemberre is, hogy ez At-
tila, amaz meg éppen Ta-
más ... 

BIOLÓGUSOK, 
FIZIKUSOK 

Egyéb-
iránt már 
négy esz-
tendeje 

tar t Szegeden a sehol be nem 
jegyzett, különös keresztelő. 
Hatvanhétben jöttek ide 
Csabával az élen az első 
vietnami diákok, s kezdték 
meg felsőfokú tanulmányai-
kat a város különböző fel-

Tegnapi jelölések, mai 
és holnapi jelölögyülések 

A szerdán megtartott ta- (Brüsszeli krt. 370, a 103-
nácstagjelölő gyűlések so- asé a Katona u. óvodában, a 
rán a l l -es számú tanács- 111-esé a Hunyadi J. sug. 
tagi választókerületben dr. óvodában, a 120-asé a Sza-
Díós Józsefet, a 38-asban dr. badság téri óvodában, a 3-
Oldh Ferencet, a 34-esben asé a Tömörkény gimnázi-
Szalai Józsefet, az 5-ösben umban, a 32-esé a Madách 
Vincze Györgyöt, a 72-esben u. ált. iskolában lesz. 
dr. Mészáros Rezsőnét, a 74- Holnap, pénteken a 6-os 
esben Serafin Gusztávnét, a számú választókerület jelö-
7S-ösben Kátai Ilonát, az lőgyülése az Árpád téri ált. 
57-esben Zsivin Dánielnét, a iskolában, a 33-asé a Ma-
102-esben Gera Istvánnét, a dách utcai ált. iskolában, a> 
113-asban Kökúti Lajost, a 36-osé a Dugonics ált. isko-
llö-osban Szalai Istvánt je- Iában, a 100-asé a kéziszer-
lölték városi tanácstagnak. számgyár művelődési ter-

31a. csütörtökön a 40-es mében (Rigó u. 38.), a 101-
számű választókerület jelö- esé a Móra F. ált. iskolá-
lögyűlése a Móra F. Műve- ban (Zoltán u. 2.), a 110-esé 
lödési Otthonban, a 23-asé a Hunyadi J. sug. óvodá-
a Kossuth Zs. ápolónökép- ban lesz. 
zóben (Tolbuhln 1.), a 24- Mind a mai, mind a hol-
ese a Gutenberg u. ált. isko- napi jelölőgyülések este fél 
Iában, a 28-asé a Mérey u. 6 órakor kezdődnek, kivéve 
ált iskolában, a 73-asé az a 100-as körzetét (kéziszer-
u j tarjani iskolában, a 78- számgyár), amely délután 3 
t s t a Zalka í&kolaban orakor lesz. 

Befejezte munkáját 
a HVDSZ kongresszusa 

kivoná-A Helyiipari és Városgaz- amerikai csapatok 
dasági Dolgozók Szakszer- sát. * 
vezetének, az ÉDOSZ szék- Az ú j Központi Vezető-
házában ülésező VI. kong- ség és a számvizsgáló bi-
resszusa szerdán a vitával zottság megtartotta alakuló 
folytatta munkáját . A vitá- ülését. A szakszervezet el-
bán — amelyben felszólalt nőkévé Seprényi Sándort, 
többek között Brutyó János, alelnökeivé Modori Istvánné 
az MSZMP Központi Ellen- dr.-t és Szanyi Dezsőt, iö-
örző Bizottságának elnöke, ti tkárává ismét. Fabók Zol-
Gál László, a SZOT-bitkára tánt. titkáraivá Kanyik 
és Szilágyi Lajos építésügyi- Zsuzsát, dr. Sali Ferencet 
és városfejlesztési minisz- és Péter Istvánt választot-
terhelyettes is — 35 küldött ták. 
•kapott szót. Az eredmé-
nyek között emiitették, 
hogy általánosságban na-
gyobb szerephez jutottak a 
vállalati, üzemi szakszerve-
zeti szervek, s a legtöbb 
helyen élnek is megnöveke-
dett hatás- és jogkörükkel. 
Kitértek azonban a gondok-
ra is: egyebek között példá-
ul többen sürgették a régi, 
elavult üzemek fejlesztésé-
nek gyorsítását, a még meg-
levő bérfeszültség feloldá-
sát, s kifogásolták a gya-
kori túlóráztatást is. 

Több felszólaló javaslatá-
ra a kongresszus részvevői 
táviratot küldtek az Ameri-
kai Egyesült Államok buda-
pesti nagykövetségének, til-
takozásukat fejezve ki az 
indokínai háború kiterjesz-
te&e ellen, követelve a z i lenteket. (MTR 

Az EAK 
nagykövetének 

sajtótájékoztatója 
Tegnap Muszbafa Ahmed 

Moukhtar. az Egyesült Arab 
Köztársaság rendkívüli ós 
meghatalmazott nagykövete 
sajtótájékoztatót tartott az 
Országos Béketanács szék-
házában. 

A nagykövet a közel-kele-
ti helyzet aktuális kérdései-
ről, s kormánya álláspont-
járól tájékoztatta a megje-

sőoktatási intézményeiben. 
Legtöbben a József Attila 
Tudományegyetem termé-
szettudományi karának hall-
gatói — biológusok, fiziku-
sok, matematikusok —, de 
van vietnami hallgatója a 
felsőfokú vasútforgalmi 
technikumnak is. 

Valamennyien magyarul 
tanulnak. 

— Hol és hogyan tanul-
tak meg magyarul? 

Gábor, az elsőéves mate-
matika-fizika szakos tanár-
jelölt a fejét csóválja. 

— Pesten és nehezen! Egy 
egész éven át tanítottak 
bennünket, s bizony még 
most is csak keresgéljük a 
szavakat. 

— Tudja-e még, hogy mi 
volt a legelső magyar szó. 
vagy mondat, amit megta-
nult? 

Újabb fejrázás: aztán egy 
még erősebb parazslása a 
ferde vágású szemnek: 

— Azt hiszem az, hogy 
én egy vietnami diák va-
gyok ... 

Jelenleg 24 fiú és 6 lány 
mondhatja el magáról Sze-
geden Gábornak ezt a le-
geslegelőször megtanult ma-
gyar mondatát. Az a hu-
szonnégy fiú és hat leány, 
aki négy éve. három éve, 
két éve. egy éve jár itt az 
előadásokra, szemináriumok-
ra, s gyűjtögeti nagy-nagy 
igyekezettel a sokféle tud-
nivalót. 

Hogy miért esett éppen 
rájuk a választás? 

Erre felelni nemigen tud-
nak. Elvégezték a középis-
kolát, aztán kaptak egy pa-
pírt, hogy elküldik őket a 
messzi Magyarországra, ahol 
majd egyetemisták, főisko-
lások lesznek. Rátettek még 
egy álcázó bambuszlevelet 
az égnek meredő ágyúra, 
gépfegyverre — merthogy 
rátettek —, aztán felültek a 
repülőre, és ideutaztak. Tud-
va, hogy a négy-öt egyete-
mi év alatt nem repülhet-
nek majd haza látogatóba, 
csak legfeljebb egyszer. Kí-
vánságaik. vágyaik, öröme-
ik, bánataik közvetítője így 
nem lesz más, mint a le-
vél ... 

— Csaba, maga miről szo-
kott írni ? 

— Miről? Hát arról, ho-
gyan élek. mit csinálok, ho-
gyan vizsgázom. Aztán ar-
ról, hogy kiket ismertem 
meg, hova hívtak, mit lát-
tam. 

Azt mond-

senki annyit nem levelez, 
mint a bombákkal vert, 
vegyszerekkel pusztított or-
szág apró termetű fiai. Nincs 
olyan nap, hogy ne hozná-
nak hét-nyolc levelet cí-
mükre, nevükre. 

Szapora üzenetváltásaik 
mellett persze még sok 
egyéb dologról is „híresek". 

Elsősorban is szorgalmuk, 
igyekezetük miatt .tisztelik 
őket a kollégiumi társak — 
érdekes módon Szundi, a 
fizikus a legkitartóbb az éj-
szakai tanulásban —, aztán 
meg azért, hogy olyan ügye-
sen tudnak — főzni. Mert 
miként nincs kollégiumi ta-
nulószoba vietnami diák 
nélkül, épp úgy nincs dél-
utánonként, esténként főző-
fülke sem. ahol ne hajolna 
lábasa fölé egy-egy szénfe-
kete hajú, ferde szemű diák. 

Kérdezem tőlük. miket 
főznek? Mondják, főképpen 
is rizst, aztán meg más 
olyan ételeket, amelyek az 
otthoni ízeket idézik fel. 
Felidézik, de csupán felide-
zik! E tájon ugyanis nem 
terem sok olyan növény, 
amely fontos kelléke a ha-
zai konyhának, s amely nél-
kül minden saját készítésű 
vacsora csupán félig sikerült 
utánzat. 

De hát ettől még élnek — 
kedves szavaik szerint igen 
icl élnek —. s erőben, egész-
ségben várják, hogy véget 
érjenek a tanulásra szánt 
esztendők. 

Hogv mi lesz majd belő-
lük otthon? 

Gábor biztosan középisko-
lai tanár lesz. Csaba úgy 
gondolja, hogy biológus ku-
tató, és a többiek is oktatót 
a most felnövő gyerekeknek, 
tudományos munkatársai a 
most épülő, vagy éppen ú j -
iáépülő intézeteknek. 

Fagga-
tom még 
őket ol-

vasásaik-

HAZAI 
HIREK 

HÉT-NYOLC 
LEVÉL 

NAPONTA 

ja Szilá-
gyi Ká-
roly, a 
„szegedi vietnami diákok 

I szállásának", a Bolyai-kollé-
giumnak igazgatója, hogy 

ról, újságolvasásaikról — jó 
kéthetes késéssel jut el ke-
zeikhez H VDK legnagyobb 
lapja, a Nhan Dan —; kér-
dezem még tőlük, hogy tud-
ják-e hallgatni az otthoni 
rádiót — a jól fogható hul-
lámhosszat délután is, este 
is megkeresik —: de legtöbb 
szavuk erről az otthoni épü-
lésről, újjáépülésről van. 
Most nagyon dolgoznak oda-
haza — mondják —, most 
nincs fontosabb, mint az 
óriási pusztítás nyomainak 
gyors eltüntetése. Meg az, 
hogy minél több állat nőjön, 
minél több rizs teremjen. 
Erősödjék. gazdagodjék 
•nessze hagyott szép hazájuk. 

Úgy legyen! 
Akácz László 

Megnyílt 
a Bartök-éufordulő 

A Bartók Béla születésének 90. évfordulója alkalmából 
rendezett nemzetközi zenetudományi konferencia szerdán 
nyílt meg Budapesten, a Hotel Intercontinental kongresszusi 
termében. A négynapos tanácskozáson a legjelesebb hazai 
zenekutatók és tudósok mellett hatvan világhírű külföldi 
zenei szakember vesz részt. Dr. Orbán László, a művelődés-
ügyi miniszter első helyettese a művelődésügyi kormányzat 
.evében köszöntötte a konferencia részvevőit. 

iüi 


